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فهم المسموع              25 عالمة     30 دقيقة
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الجزء األوُل :) 6 عالمات ( 

عائَِشــةُ طَبيبــةٌ تَْعَمــُل فـِـي ُمْستَْشــفى، اِْســتَِمعوا إِلَْيَهــا مّرتَْيــِن تَتََحــدَُّث َعــْن أَْعمالِهــا 
فـِـي ُعْطلـَـِة نِهايـَـِة األُْســبوع، ثـُـمَّ أَجيبــوا َعــِن األَْســئِلَِة اآلَتِيـَـِة َكمــا فـِـي النَّمــوَذِج:

• عائَِشةُ طَبيبةٌ       مثال:  

1-  تَْستَْيقِظُ عائَِشةُ السَّاَعةَ .............. َصباحاً     

   

2- تَْقَرأُ عائَِشةُ فِي بَْيتِها  

 فهم المسموع
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3- تَْشَرُب عائَِشةُ َعلَى الَغداِء عاَدةً       

4- تُِحبُّ عائَِشةُ أَْن تَأُْكَل َعلى الفَطوِر   

5- بَْعَد أَْن تَْستَْيقِظَ عائَِشةُ ِمْن نَْوِمَها تَْذَهُب لـِ

6- تُُعوُد عائَِشةُ إِلَى بَْيتَِها بَْعَد اْلَعشاِء بـِ
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اني  :) 6 عالمات (  الُجْزُء الثَّ

ــٍة، َوتََحــدََّث ُكلُّ واِحــٍد ِمْنُهــم َعــْن ُهواياتـِـِه، اِْقــَرؤوا َمــا قالــوا، ثـُـمَّ  اِْلتَقـَـى األَْصِدقــاُء أَْمــِس فــي َحديقـَـٍة عامَّ
َضعــوا اإِلشــاَرةَ )( فـِـي اْلَمــَكاِن اْلُمناِســِب ِمــَن اْلَجــْدَوِل َكَمــا فـِـي النَُّمــوَذِج:

اِلُث  :) 6 عالمات (  الُجْزُء الثَّ

ــى  ــتَِمعوا إِل ــٍد . اِْس ــٍل َجدي ــى َزمي ــاَك إِل ــهُ ُهن ــٍل لَ ــْوِم َعَم ِل يَ ــي أَوَّ َف ف ــرَّ ــِرَكٍة ، تََع ــي َش ــِدٌس ف ــُد ُمَهْن أَْحَم
ــي النَّمــوَذِج  : ــا ف ــِه َكَم ــي تَلِي ــئِلَِة الَّتِ ــِن األَْس ــوا َع ــمَّ أَِجيب ــا ثُ ــواِر بَْينَُهم اْلِح

• َدَرَس خالٌِد في جاِمَعِة

أ-  النَّجاِح

ب- اإِلماَراِت

ت-  ِدَمْشَق

الطَّْبُخ ُق التََّسوُّ قِراَءة اْلُكتُِب  ُكَرةُ اْلقََدِم السَّفَُر

مثال  اٌر َعمَّ

نَبيٌل

خالٌِد

َسْلمى

أَْحالُم
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ِرَكةُ في   1.   تَقَُع الشَّ

أ-  فِلِْسطيَن

ب-  اإِلماَراِت

ت-  ِدَمْشَق

َج أَْحَمُد في جاِمَعِة   2. تََخرَّ

النَّجاِحأ-   

ِدَمْشَقب-   

اإِلماراِت	-    

3. تََخّرَج خالٌِد في جاِمَعتِِه قَْبَل  

أ- 3 َسنَواٍت

ب- 4 َسنَواٍت

ت-  7 َسنَواٍت

4. َعَدُد أَْفراِد أُْسَرِة أَْحَمَد  
أ- 3

ب- 4

ت- 5

5. َخالٌِد 

أ- أُْرُدنيٌّ يَْعَمُل في اإِلماراِت ُمْنُذ 6 َسنَواٍت

ب- أُْرُدنِيٌّ يَْعَمُل في اإِلماراِت ُمْنُذ 7 َسنَواٍت

ت- ُسوِريٌّ يَْعَمُل في اإِلماراِت ُمْنُذ 6 َسنَواٍت
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اِبُع : )7 عالمات(  الُجْزُء الرَّ

تَْعَمــُل فاِطَمــةُ فــي َمْدَرَســٍة، اِْســتَِمعوا إِلَْيَهــا مّرتَْيــِن تَتََحــدَُّث إِلــى َزميلَتَِهــا َعــْن نَْفِســَها َوأُْســَرتَِها، ثُــمَّ 
ــراَغ بِاْلَكلِمــاِت النَّاقَِصــِة:  اِْملَــؤوا الفَ

َجةٌ... ِمْن َرُجٍل اِْسُمهُ ُحَسْين • ِمثَاٌل: فاِطَمةُ ...ُمتََزوِّ

َزْوُج فاِطَمةَ .................................. في َمْطَعٍم َكبيٍر.   .1

لِفاِطَمةَ َوَحَسٍن .......................................... أَْوالٍَد.   .2

فَْت فاِطَمةُ َعلى َحَسٍن في ...................... اللُّْبنانِيَِة.  تََعرَّ  .3

تَْسُكُن فاِطَمةُ في ....................... اللُّْبنَانِيَِة في بَْيُروَت.   .4

ُن ِمْن ثاَلِث ُغَرٍف.  تَعْيُش فاِطَمةُ في .................... تَتََكوَّ  .5

األَْوالُد ................... فِي الَمداِرِس القَريبَِة ِمَن اْلِمْنطَقَِة.   .6

فِّ ..................  االْبُن األَْصَغُر في الصَّ  .7

6. أَْحَمُد فِلِْسطينِيٌّ ِمْن َمدينَِة  

أ- راَم هللا َويَْعَمُل في اإِلماراِت ُمْنُذ َسنَتَْيِن

ب- نابلَس َويَْعَمُل في اإِلماَراِت ُمْنُذ 3 َسنَواٍت

ٍة لَهُ في اإِلماراٍت ُل َمرَّ ت- راَم هللا َوَهِذِه أَوَّ
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فهم المكتوب              25 عالمة       50 دقيقة
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ُل  )7 عالمات( الُجْزُء اأَلوَّ

ِل بَْعَد اْنتِظاٍر طَويٍل، اِْقَرؤوا الدَّْعَوةَ ثُمَّ  َصديقَةٌ تَْدعو َصِديقاتِها إلَى بَْيتَِها بُِمناَسبَِة ميالِد ِطْفلَِها األَوَّ

أَِجيبوا بِِكتابَِة اإِلشاَرِة  )      ( فِي الَمكاِن الُمناِسِب

َل! بَْعَد اِْنتِظاٍر طَويٍل أَْعطاني هللاُ أَْجَمَل َهِديٍَّة. ِطْفلَِي األَوَّ

بِهِذِه الُمناَسبَِة أَْدُعوُكنَّ إِلى بَْيتِي يَْوَم الُجُمَعِة فِي الثَّالِِث َوالِعْشريَن ِمْن َشْهِر ديِسْمبََر

ابَِعِة َمساًء، لِتَْفَرْحَن َمعي بِميالِد ِطْفلي! فِي الّساَعِة السَّ

ْوِر الثَّالِِث. بَْيتي فِي شاِرِع الجاِمَعِة البِنايَِة َرْقِم أََحَد َعَشَر في الدَّ

ي َوأُمِّ َزْوجي َسنَتَناَوُل َمَعاً الطَّعاَم الذي َجهَّْزتُهُ بُِمساَعَدِة أُمِّ

فاِطَمةُ األَْحَمُد

خطأ صح 

 ِجَها تََدعو فاِطَمةُ إِلى َحْفلَِة تََخرُّ مثال

َهِديَّةُ هللَاِ ِهَي الطِّْفُل 1

الطِّْفُل جاَء بَْعَد اِْنتِظاٍر طَويٍل 2

الدَّْعَوةُ لِلنِّساِء فَقَطُ 3

باِح الِّلقاُء َسيَُكوُن فِي الصَّ 4

ْوِر الحاِدي َعَشَر تَْسُكُن فاِطَمةُ في الدَّ 5

الطَّعاُم طَبََخْتهُ فاِطَمةُ ووالَِدتَُها َووالَِدةُ 
َزْوِجَها 6

ْعَوِة اِْسُم األَِب َمْكتوٌب فِي الدَّ 7
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اني  )6 عالمات( الُجْزُء الثَّ

َوَصَل ساِمي لِِزياَرِة َصديقِِه ِزياٍد في الُمْستَْشفى الّساَعةَ الّرابَِعةَ والنِِّصف َعْصَراً. قالَْت لَهُ الُمَوظَّفَةُ:

ياَرةَ تَْبَدأُ الّساَعةَ الخاِمَسةَ َوَعلَْيِه أَْن يَْنتَِظَر نِْصَف ساَعٍة. قََرأَ لَْوَحةً ِعْنَد اْلباِب َمْكتوٌب َعلَْيَها: إِنَّ الزِّ

اَحِة َوالنَّْوِم. • ال يُْمِكُن ِزياَرةُ اْلَمريِض َكلَّ ساعاِت اْليَْوِم ِلّنَّهُ بِحاَجٍة إِلى الرَّ

• يَزوُر الَِطبَّاُء ُغَرَف اْلَمْرضى في ساعاٍت ُمَعيَّنٍَة، فاَل يَِجُب أَْن يَكوَن َمَعهُ ُضيُوٌف َوال أَْفراُد اْلعائِلَِة.

ياراُت الَكثيَرةُ لِْلُمْستَْشفى تَْنقُُل َكثيراً ِمَن الَْمراِض ِمْنُكم َوإلَْيُكم. • اْلزِّ

• ال تُْحِضروا الطَّعاَم َواْلَحْلوى لِْلَمْرضى ِلَنَّهُم بِحاَجٍة إِلَى طَعاٍم خاصٍّ يُناِسُب حالَتَهُم.

ياَرِة قَصيراً َحتَّى لَْو َكاَن اْلَمريُض َصديقَاً َعزيَزاً. • يَِجُب أَْن يَكوَن َوْقُت الزِّ

ٍة َجيَِّدٍة ِلنَّ َذلَك يُساِعُد فِي ِشفائِِه. • حاِولوا  أَْن تَقولوا لَهُ إِنَّهُ بَِخْيٍر َويَْبدو فِي ِصحَّ

• حافِظوا َعلى نَظافَِة ُغْرفَِة اْلَمريِض،  فاَل تَْشَربوا هُناَك الّشاَي أِو اْلقَْهَوةَ أْو تَتَناولوا الطَّعاَم.

ِل ثُمَّ اُْكتُبوا َرقََم اْلُجْملَِة التِي تُناِسبَُها فِي الثَانِي َكما فِي اْلِمثاِل: اْقَرؤوا الُجَمَل فِي اْلَجْدَوِل األَوَّ

الجدول الثانيالجدول األول

تَْنقُُل َكثيَراً ِمَن اأْلَْمراِض لَُكم َوأِلَْصِدقائُِكم الّذيَن ِزياَرةُ اْلَمريِض ُكلَّ اْلَوْقِت مثال:
يَتََعالَُجوَن ُهنَاَك

اَل يَْعنِي َصداقَة قَليلَةِزياَرةُ الطَّبيِب لِْلَمريِض في ُغْرفَتِِه1

ياراُت الْكثَيَرةُ لِْلُمْستَْشفى2 تَُسبُِّب لَهُ التََّعَباْلزِّ

يُساعُد فِي ِشفاِء اْلَمريِضإِْحضاُر الطَّعاِم َواْلَحْلوى لِْلَمريِض  3

ياَرِة اْلقَصيُر  4 تَْعني أَنَُّكم تُِحبونَهَُوْقُت الزِّ

يَِجُب أَْن تَكوَن خاّصةًالََكالُم اْلَجميُل  5

6ً اًالُمحافَظَةُ َعلَى نَظافَِة ُغْرفَِة اْلَمريِض يَْعنِي أَْيَضا ِلَنَّ اْلَمريَض َمْشغوٌل ِجدَّ

ُربَّما يَكوُن َغْيَر ُمناِسٍب لَهُم

أال تَتَناَولوا الطَّعاَم أو الشَّراَب فيها
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الُث  )7 عالمات( الُجْزُء الثَّ

ُصوفي طالِبَةٌ بِِريطانِيَّةٌ عاَشْت في ُسوريا ُمدَّةَ َسنٍَة َكاِملٍَة، اْقَرؤوا ما َكتَبَْتهُ َعْن َحياتَِها ُهناَك ثُمَّ أَجيبوا َعِن 

األَْسئِلَِة اآلتِيَِة: 

َف إلــى ثَقافَتـِـهَ، وأَْدُرَس  َرُت أْن أَزوَر بَلـَـداً َعَربِيـّـاً أِلَعيــَش فيــِه، َوأَتََعــرَّ أُِحــبُّ اْلعالــَم اْلَعَربــيَّ ، َولِهــذا قـَـرَّ

ــفَِر إِلـَـى ســوِريا، َغــاَدْرُت لُْنــُدَن فــي يـَـْوِم 27 ِســْبتِمبَر ِمــْن َســنَِة 2015م،  الُّلَغــةَ اْلَعَربِيَّــةَ. َحَجــْزُت لِلسَّ

ْولِــّي فــي العاِصَمــِة، َكاَن فِــي اْســتِْقبالي َصديقَتــي إِْليانــور، َوِهــَي  َوَصْلــُت إلــى َمطــاِر ِدَمْشــَق الدَّ

ــي اْلُمْســتَوى  ــُذ نِْصــِف َســنٍَة، َوِهــَي فِ ــِة ِدَمْشــق ُمْن ــةَ فــي جاِمَع ــْدُرُس الُّلَغــةَ اْلَعَربيَّ ِمــْن أُْكْســفوْرَد، َوتَ

ُن  ْهنــا إِلـَـى َشــقَّتِها التـِـي تَقـَـُع قــرَب اْلجاِمَعــِة، َوْهــَي َشــقَّةٌ تَتََكــوَّ ــِط. َرِكْبنــا َســيَّاَرةَ األُْجــَرِة،  َوتََوجَّ اْلُمتََوسِّ

ــْهِر. تَعيــُش َمَعهــا  ــِن، إْيجاُرَهــا َغــاٍل، 700 ُدوالٍر فِــي الشَّ اَمْي ــٍخ، َوَحمَّ ــْوٍم، َوَمْطبَ ــَرِف نَ ــْن 3 ُغ ِم

ْلُت فــي َمْرِكــِز الُّلغــاِت فــي جاِمَعــِة ِدَمْشــَق، فــي الُمْســتَوى  طالِبَتــاِن ِمــْن أَْمريــَكا. فــي اْلْيــْوِم التَّالــي َســجَّ

ِل، أَْعَجبَنــي النَّــاُس فـِـي ســوِريّا، فَُهــم ُكَرمــاٌء َويُِحبـّـوَن األَجانـِـَب، َويُســاِعدونَُهم، َوأَْعَجبَنــي الطَّعــاُم  األَوَّ

ــْكٍل  ــٌل بَِش ــهُ َجِمي ــتاًء، َولِكنَّ ــاِرٌد ِش ــِف، وبَ ــي الّصْي ــوُّ حــارٌّ فِ . اْلَج ــْعبيَّ ــاَم الشَّ ــة الطَّع ، َوخاَص ــوريُّ الّس

، ُزْرُت َمناِطــَق َكثْيــَرةَ فــي ســوِريا، ِمْنَهــا َمدْينَــةُ تَْدُمــر، َوَمدينَــةُ َحلَــَب، َواْلبَْحــُر الُمتََوِســطُ، َوِهــَي  عــامٍّ

ــةٌ َوُمْمتَِعــةٌ.  َمناِطــُق َجميلَ

1.  تُريُد ُصوفي أَْن تَْذَهَب إِلى ُسوِريا لِـ  

أ- تَْعِرَف الثّقافَةَ الَعَربِيَّةَ

ب-  تَْدُرَس الُّلَغةَ اْلَعَربِيَّةَ  

ت-  أ + ب

2. َعَدُد الّذيَن يَْسُكنوَن فِي َشقَِّة إِْليانُوَر  

أ- 3

ب- 4

ت- 5
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3. سافََرْت ُصوفي إِلى ُسوِريا قَْبَل  

َسنٍَة ِمن اآلَن تَْقريبَاً أ- 

ب-  قَْبَل َسنَتْيِن

ت-  قَْبَل 3 َسنَواٍت

4. الشَّقّةُ الّتي َسَكنَْت فيها ُصوفي  

ُن ِمْن ُغْرفَتَي نَْوٍم َوَمْطبٍَخ َوَحّماَمْيِن َوتَقَُع بِجانِِب جاِمَعِة ِدَمْشَق. تَتََكوَّ أ- 

ب- تَقَُع قُْرَب جاِمَعة ِدَمْشَق َوتَتََكّوُن ِمن 3 ُغَرِف نَْوٍم َوَحّماَمْيِن َوَمْطبٍَخ  .

ُن ِمْن ثاَلِث ُغَرِف نَْوٍم َوَحّماٍم َوَمْطبٍَخ. ت- بَِعيَدةٌ َعْن جاِمَعِة ِدَمْشَق َوتَتََكوَّ

5.  الَجوُّ فِي ُسوِريا  

تاِء ْيِف َوبَاِرٌد فِي الشِّ أ- ُمْعتَِدٌل فِي الصَّ

تاِء َوحارٌّ فِي الّصْيِف ب- ُمْعتَِدٌل فِي الشِّ

ْيِف  . ت-  باِرٌد ِشتاًء َوحارٌّ في الصَّ

6.  أََحبّْت ُصوفي النّاَس فِي ُسوِريا ألَنَُّهم  

أ- يُِحبّوَن األَجانَِب َويُساِعدونَُهم

ُكَرماٌء ب- 

ت- أ+ب

7.  تَْدُرُس ُصوفي َوإِْليانوُر في الُمْستَوى  

ِل   األَوَّ أ-  

ِط ِل َوالُمتََوسِّ ب- األَوَّ

ِم ِل َوالُمتَقَدِّ ت-  األوَّ
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اِبُع  )6 عالمات( الُجْزُء الرَّ

سالَِة ثُمَّ اُْكتُبوا  وِق، اِْقَرؤوا نَصَّ اْلرِّ أَْرَسلَْت ُسعاُد لَِزْوِجَها ِرسالَةً َخطِّيَةً تَْطلُُب ِمْنهُ أَْن يُْحِضَر لََها بَْعَض اْلُمْشتََرياِت َمَن السُّ
وَرِة اْلُمناِسبَِة َكما فِي اْلِمثاِل: فِي اْلفَراِغ َرْقَم الصُّ

وِق َوتُْحِضَر َمَعَك اآلتي  : َمساُء الَخْيِر. أَْرُجو أَْن تَُمرَّ ِمَن السُّ

ْبَدِة َونِْصَف  ِمْن َمَحِل اْلُخضاِر......... بَطاطا َوبَْندوَرة وباِذْنجان ، ِوِمَن اْلبَقَّاِل ُجْبنَاً......... َولَبَنَاً َوقَلْيالً ِمَن الزُّ

اً......... كْيلو َعَسالً......... َوكْيلو أَُرزَّ

ِمَن اْلَمْكتَبَِة أَْقالَم َرصاٍص ......... لِْلَْوالِد َوأَْوراقَاً لآِلَلَِة الطَّابَِعِة.

اِر كْيلَوْيِن لَْحَماً......... َوُرْبَع كْيلو نَقانَِق.   ِمَن اْلَجزَّ

عاِل. ناً لِلَلَِم ......... َوَشراباً لِلسُّ ْيَدليِِّة ُمَسكِّ ِمَن الصَّ

َوهللاُ يُْعطيَك العافيَةَ

1

1

4

7

2

5

8

3

6

9
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التعبير  الكتابي              25 عالمة     60 دقيقة
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ُل : ) 12 عالمة ( الُجْزُء اأَلوَّ

َوِر اآْلتيَِة كَما في اْلِمثاِل:  اُْكتُبوا ُجْملَةً أَْو ُجْملَتَْيِن تَُعبُِّر َعِن الصُّ

ُجُل يَْشَرُب الشَّاَي َويَْنظُُر إلى هاتِفِِه الرَّ

.........................................................

.........................................................

...........................................................

...........................................................
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.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

....................................................................................................................

.....................................................................................................................

.....................................................................................................................

......................................................................................................................

اِني :) 13 عالمة ( الُجْزُء الثَّ

اُْكتُْب َعْن نَْفِسَك َوَعْن ماَذا تَْعَمُل في ُكلِّ يَْوٍم ِمْن أَيَّاِم األُْسبوِع بَِما ال يَزيُد َعلَى ِستِّْيَن َكلَِمٍة 


